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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 20/2014

av 14. februar 2014

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-
avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for 
samtrafikkevne som gjelder for delsystemet ”Rullende materiell – godsvogner” i Den europeiske 
unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2) Forordning (EU) nr. 321/2013 opphever kommisjonsvedtak 2006/861/EF(2), som er innlemmet i 
EØS-avtalen og følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

3) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 37m (kommisjonsvedtak 2008/164/EF) skal nytt nr. 37n lyde:

”37n. 32013 R 0321: Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske 
spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet ”Rullende materiell – gods-
vogner” i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF 
(EUT L 104 av 12.4.2013, s. 1).

 Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 I nr. 7.4 i vedlegget til forordningen tilføyes ordene ’og Norge’ etter ordet ’Sverige’ og ordene 
’og norsk’ etter ordet ’svensk’.”

2. Teksten i nr. 37l (kommisjonsvedtak 2006/861/EF) oppheves.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 321/2013 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 15. februar 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 
nr. 1 er inngitt(*).

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel 14. februar 2014.

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa
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(1) EUT L 104 av 12.4.2013, s. 1.
(2) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1.
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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